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Typowe okładziny podłogowe
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syntetyczna, drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność
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pneumatyczne (samochody osobowe i lekkie dostawcze).

Opcje
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podnoszenia.

Przekrój z podłogą betonową/drewnianą (skala 1:2)

wymiary maksymalne/minimalneRozmiary
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np. 600 x 900 mm prześwit = 730 x 1030 

cały wymiar ramy.
Uwaga: Przy obciążeniu przez samochody ciężarowe z oponami z 
pełnej gumy, np. wózki podnośnikowe, mozliwe są tylko mniejsze 
rozpiętości maksymalne.
Przy mniejszych obciążeniach alternatywnie można zastosować 

większe rozpiętości.

Ciężar
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wypełnieniem około 155 kg/m2.

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

okładzina podłogowa

(np. płytki ceramiczne) 

rama zewnętrzna

z nierdzewnej stali 

widoczny proÞl łączeniowy

z nierdzewnej stali aluminiowy dźwigar ramy

sworzeń łączeniowy z

gniazdem wewn. 6-kątnym

blaszany narożnik

z nierdzewnej stali

okładzina podłogowa

z twardego drewna

deska podłogowa belka stropowa
szerokość ramy: 61,5 mm

wzmocnienie z nierdzewnej stali

zewnętrzna rama przymocowana do drewna

okucie z nierdzewnej stali

drewniane podparcie na

zewnętrzną ramę przymocowane

do belki stropowej

podwójne uszczelnienia

beton budowlany

3,5 mm nominalny 3,5 mm nominalny
szerokość ramy: 61,5 mm75 mm

zalecany wręg: 200 mm

kotwa do mocowania ramy
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Opis dla serii 7500

�p�
�
��� ���p� p��������Wp������ ���
��W

wieloczęściowe klapy* i ramy wykonane przez fimę 

Howe Green Ltd seria 7500, stal nierdzewna, płyta 

dna i wzmocnienia ze stali nierdzewnej, z podwójnym 

uszczelnieniem przy sworzniu mocującym / bez 

uszczelnienia przy sworzniu mocującym*. Rozmiary 

są zgodne z podanymi na szkicach nr …† . Klapy są 

dostarczane w komplecie z …† zestawami z kluczami 

do podnoszenia/zabezpieczania. Wszystkie te elementy 

są produkowane przez firmę Howe Green Ltd, Marsh 

Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Wielka Brytania 

oraz montowane zgodnie z wytycznymi producenta i 

zaleceniami kierownika budowy. 

* Niepotrzebne skreślić. † Wstawić odpowiednią liczbę lub ilość

Pojedyncza klapa z aluminium
Klapy podłogowe, z możliwością jeżdżenia samochodami osobowymi i lekkimi dostawczymi

Seria 7500 

T"#$%& '()#%*+,-
podłogowe

Pojedyncze klapy Samochody osobowe i 

lekkie dostawcze

www.& systems.pl                      Tel: 48/366 42 25 18V1/08.11.



okładzina podłogowa

(np. płytki ceramiczne) 

rama zewnętrzna

z nierdzewnej stali

widoczny proÞl łączeniowy

z nierdzewnej stali aluminiowy dźwigar ramy

sworzeń łączeniowy z

gniazdem wewn. 6-kątnym 

blaszany narożnik

z nierdzewnej stali

wzmocnienie z nierdzewnej stali

okucie z nierdzewnej stali

podwójne uszczelnienia

beton budowlany

3,5 mm nominalny3,5 mm nominalnyszerokość ramy: 61,5 mm75 mm

zalecany wręg: 200 mm

kotwa do mocowania ramy
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Typowe okładziny podłogowe

./0123 45678349:5; 8768<6; ./010 9 =7>16347; ?51@:; A0B347

syntetyczna, drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność
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pneumatyczne (samochody osobowe i lekkie dostawcze).

Opcje

H@EBIJ:5 <>9495=:35:35LM.<>949@:5 .<:210 E@

podnoszenia.

Przekrój ze sworzniem i zamknięciem/elementami do podnoszenia (skala 1:2)

900 mm prześwit maksymalna rozpiętość

wyjmowana belka wsporcza 100 mm prześwit
minimalna rozpiętość
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Rozmiary

O7/0 B08376 6780 Q .695RB31 S UFV

mm, np. 550 mm prześwit = 680 mm 

cały wymiar ramy.

Po warunkiem prawidłowego 

wypełnienia/montażu.

Ciężar

X=7.7 >5633 YZVV B7A0 9 ?51@:@B08

wypełnieniem około 155 kg/m2.

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

Typowe wykonanie

Pokrywa włazu z nierdzewnej stali
Klapy podłogowe, z możliwością jeżdżenia samochodami osobowymi i lekkimi dostawczymi

Seria 7500 

[\]^_` abc]_defg
podłogowe

Pokrywy włazów Samochody osobowe i 

lekkie dostawcze

www.' systems.pl                      Tel: 48/366 42 2519 V1/08.11.



Typowe okładziny podłogowe

hijklm noqrsmntuov srqswqv hijkj t xrykqmnrv zok{uv |j}mnr

syntetyczna, drewno i wszystkie twarde okładziny.

Obciążalność
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pneumatyczne (samochody osobowe i lekkie dostawcze).

Opcje

�{�}��uo wytntoxumoumo��hwytnt{uo hwulkj �{

podnoszenia.

Przekrój z wyjmowaną belką wsponczą i dźwigarami poprzecznymi (skala 1:5)

wymiary maksymalne/minimalneRozmiary

� w}r�m urs{|xm}� l{shxoly{}�

konstrukcję wieloczęściowych klap 

zalecamy kontakt z naszym działem 

technicznym. Znajdziemy najlepsze 

i najtańsze rozwiązanie dla Państwa 

instalacji.

Ciężar

�xrhr yoqmm ���� }r|j t zok{u{}js

wypełnieniem około 155 kg/m2.

Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

długość wg potrzeb

900 mm maksymalna rozpiętość

wyjmowana belka wsporcza

wyjmowany

dźwigar

poprzeczny
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wyjmowany dźwigar poprzeczny

listwa dystansowa na szczelinę klapy

stalowa belka wsporcza wyjmowany dźwigar poprzeczny

przekrój BB
przy wyjmowanym

dźwigarze poprzecznym

przy łączeniu klapy

3 mm ceownik z

nierdzewnej stali

przekrój AA
uchwyt na belkę wsporczą w betonie
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przekrój AA
uchwyt na belkę wsporczą w betonie
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110 mm

stalowa skrzynia płyta na zaprawie w celu

uzyskania dokładniejszej płaszczyzny
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Wieloczęściowa klapa z nierdzewnej stali
Klapy podłogowe, z możliwością jeżdżenia samochodami osobowymi i lekkimi dostawczymi

Seria 7500 
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podłogowe

Wieloczęściowe klapy Samochody osobowe i 

lekkie dostawcze

www.& systems.pl                      Tel: 48/366 42 25 20V1/08.11.


